
  
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
      

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

58ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
της 21-12-2021 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συνήλθε σήμερα 

21-12-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρας 11.00 έως 14.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ- ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, 

κατόπιν της με αριθμ. 45700/17-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κας 

Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 77  του Ν. 4555/2018.  

Η συνεδρίαση συνήλθε με τη μορφή της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, κατόπιν των όσων προβλέπονται α. 

από το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 

4635/2019, β. τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

77 του Ν.4555/2018, γ. τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Β΄ 3066) και δ. σύμφωνα με 

την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4337) ΚΥΑ(Εγκύκλιος 643/69472/24-9-2021),   

      Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 9 μελών, δήλωσαν συμμετοχή και 
ψήφο, 7 μέλη, ήτοι : 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα– Πρόεδρος. 
2. Παντελιός Γεώργιος-Ηλίας- Αντιπρ.  
3. Σερεμέτης Ιωάννης  
4. Τζάννε Παναγιώτα  
5. Καλόγερος Νικόλαος 
6. Τσιμπούλη Θεοφανή 
7. Τριανταφυλλούδης Ιωάννης 

 

Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Γκαλάς Ευάγγελος για την τήρηση των πρακτικών.  

Αριθ. απόφασης 58-10: Περί έγκρισης μετάθεσης καταληκτικών ημερομηνιών 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών.    
       Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου – Δήμαρχος  στην εισήγησή της 

πρότεινε, το παραπάνω θέμα το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75, του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

77 του Ν. 4555/2018 , λόγω άμεσης ανάγκης λήψης της απόφασης εξ αιτίας της διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,   
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        Ακολούθως η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το υπ αριθ    10   θέμα 

εκτός  Ημερησίας Διάταξης και έθεσε  υπόψη των μελών της Επιτροπής τις κάτωθι  46069/21-12-2021 & ΔΥ/20-12-

2021    εισηγήσεις των Διευθύνσεων Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών :              

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

 Κέρκυρα     21/12/2020 

Αρ. Πρωτ.:  46069   

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

Πληροφορίες:  Άννα Μαρία Καντάρου 

Τηλ.: 26613-62781 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α 

ΤΚ 49100, Κέρκυρα 
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Προς: 

Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

Θέμα :  Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  για την Πέμπτη  23.12.2021  

 
Σχετ. Το αρ.πρωτ. 44994ΕΞ 20/12/2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής     Διακυβέρνησης. 

 

Σε συνέχεια του αρ.πρωτ. 43492ΕΞ2021 8-12-2021 εγγράφου, όπου το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες 

εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-

Cloud) έως την  Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ  και σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό  όπου η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ μετατίθεται για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00  

συστήνεται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς της χώρας,να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους 

έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Δευτέρα27.12.2021  καθώς στο διάστημα μη 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα δύνανται να προετοιμάζουν τις 

προσφορές τους. 

 

Στο διάστημα που αναφέρεται η αρχική διακοπή λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο Δήμο μας είχε παρατείνει με την υπ αριθμ. 57-3/2021 απόφαση 

Ο.Ε.(ΑΔΑ ΨΧΡΞ46ΜΓ2Α-1ΟΤ)  την ημερομηνία λήξης υποβολής  και ανοίγματος προσφορών για τους διαγωνισμούς με καταληκτική 

ημερομηνία έως και την Παρασκευή 24.12.2021 . 

 
Μετά την νέα παράταση θα πρέπει να  μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία μόνο για τον διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 

για το σχολικό κέντρο πρ. Δήμου Μελιτειέων (Περ.Επιχ.Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)«ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ 

Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής 

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη  29/12/2021, ώρα 15.00 μ.μ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομικής 

Προσφοράς»  την Τρίτη     04/ 01 /2022 και ώρα 10.00 π.μ., 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
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Κέρκυρα    20-12-2021 
                                     Αριθ. Πρωτ  οικ.   Δ.Υ.   

 

 

Προς :    Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων   

 

 
Κοιν.:      

1. κ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

2.  Γενικό Γραμματέα 
 
        
 
  

Θέμα :  Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ    
  
 Σχετ. Το αρ.πρωτ. Δ11/367253/20-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Δ/νση Διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων  . 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, όπου στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα έχουν παρουσιαστεί από την Δευτέρα 20-
12-2021, και ώρα 10:00 π,μ. κατά διαστήματα μεγάλοι χρόνοι απόκλισης των εφαρμογών του συστήματος , συστη νεται στις 
Αναθε τουσες Αρχε ς και στους Αναθε τοντες Φορει ς της χω ρας, να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει 
καθοριστεί κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

 
Στο δια στημα αυτο  βρι σκονταν σε εξε λιξη η υποβολη  προσφορω ν για την ανα θεση του ε ργου   ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με 
Φ.Π.Α.)  με  ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/12/2021 και ώρα 12:00.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω θα πρέπει να  μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού ως εξής :  

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  

Πέμπτη 23/12/2021 ω ρα 12.00 μ.μ. 

 
 Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.         

 

 

 
 

 
 

 

και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 

 το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
 την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, όπως αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 3 του Ν. 

4623/2019 
 τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Β΄ 
3066), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ τ. Β΄/4337) ΚΥΑ  
 τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 
 τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 τις ανωτέρω εισηγήσεις των Διευθύνσεων Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών 
 την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου 

και τη δήλωση «ΠΑΡΩΝ» των μελών της Επιτροπής κ.κ. Τσιμπούλη Θ. & Τριανταφυλλούδη Ι.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
1. Την έγκριση της συζήτησης του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
Πληρ. : Κατερίνα Λοϊσίου 
Κ. Γεωργάκη 38, 49100 Κέρκυρα 
Τηλ.: 2661364649,  
Fax: 2661364644 
e-mail: k.loisiou@1525.syzefxis.gov.gr 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 
 
 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΠΕ 

 

mailto:k.loisiou@1525.syzefxis.gov.gr
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2. Τη μετάθεση της  καταληκτικής ημερομηνία για τον διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για το 
σχολικό κέντρο πρ. Δήμου Μελιτειέων (Περ.Επιχ.Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)«ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ 

ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» η οποία διαμορφώνεται ως εξής 

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη  29/12/2021, 
ώρα 15.00 μ.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»  την Τρίτη     04/ 01 /2022 και ώρα 10.00 π.μ., 

3. Τη μετάθεση  της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»,  ως εξής :  

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  

Πέμπτη 23/12/2021 ώρα 12.00 μ.μ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   58-10/2021. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         

        ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ   ΥΔΡΑΙΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                ΤΑ   ΜΕΛΗ 

                   

                 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ 
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